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MOBİL SEKONDER KIRICI
MOBILE SECONDER CRUSHER

UĞURMAK marka mob�l tekerlekl� kırma ün�teler�n�n en büyük terc�h sebeb� montaj ve demontaj kolaylığı sağlamasıdır.  Baraj, yol 
yapımı g�b� proje �şler�nde kurulan geç�c� ocakların proje b�t�m�nde farklı b�r sahaya taşınması gerekeb�l�r. Böyle durumlarda taşınma 
kolaylığı sunduğundan nakl�yat mal�yetler�n� öneml� ölçüde düşürürler.

The most preferred reason for UĞURMAK brand mob�le crush�ng un�ts �s the ease of assembly and d�sassembly. Temporary 
project works such as dams, road construct�on may need to be moved to a d�fferent s�te at the end of the project. In such cases, 
as these plants offer ease of transportat�on, they s�gn�ficantly reduce transportat�on costs.

Bu avantajları göz önüne alarak, UĞURMAK sekonder kademede kullanılması amacıyla UMK çenel� kırıcılı mob�l sekonder ün�tey� 
gel�şt�rm�şt�r. Ün�tede eğ�ml� t�treş�ml� elek �le pr�mer grubundan gelen ürün elenerek sekonder çenel� kırıcı grubuna yönlend�r�lmekted�r.

Ün�te üzer�nde UMK ser�s� sekonder çenel� kırıcı bulunur. UMK90, UMK110, UMK120 ve UMK130 modeller� �ç�n mob�l ün�te tasarımı 
mevcuttur.B�r çek�c� yardımıyla nakl�yatı mümkündür. Kurulum sırasında ayak montajını kolaylaştırmak �ç�n üzer�nde k� h�drol�k 
ayaklar sayes�nde şas� yükselt�l�r ve çel�k ayakları montajlanarak yere sab�tlen�r. 

Considering these advantages, UĞURMAK has developed the jawbreaker mobile secondary unit for use in secondary repair shop.
Product from primer group via tilted vibratory sieve is screened in the unit and directed to secondary jawbreaker group. A UMK 
series secondary jawbreaker is available on the unit.



Mob�l Sekonder Kırıcı Tekn�k B�lg�
Mob�le Seconder Crusher Techn�cal Data
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Özellik/Specification

Kapas�te / Capac�ty (t/h)

Güç / Power (kW)

Kırıcı T�p� / Crusher Type

Elek Besleme Bandı / Screen’s Feed Conveyor (mm)

Kırıcı Çıkış Bandı / Screen’s Discharge Conveyor (mm)

A Ölçüsü / D�mens�on A (mm)

B Ölçüsü / D�mens�on B (mm)

Mob�le SKE Plant

100-150

112,5

UMK110S

600X7000

1600x5000 (2 katlı/ 

600x13500

16230

7060

Elek T�p� / Screen Type

C Ölçüsü / D�mens�on C (mm) 6210
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UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modeller�n tasarım ve tekn�k özell�kler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.
UGUR MAKINA, has  the r�ght to change the des�gn and spec�ficat�ons of all models �n the catalog.
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